
Eriks Mobilhållare
På slöjden fick man göra vad man vill med vilket virke som helst. Jag valde att göra något i 
träslöjden. Det första jag tänkte på var att göra något som jag kan ha mycket användning för 
senare. Eftersom om man gör något som man inte har nytta för så är det risk för att man slänger 
det senare. Här är min dokumentation om vad jag har gjort.

Planering och design
Jag ville göra något som jag kan ha användning för till min mobil. Jag valde då att göra en 
mobilhållare. Men jag ville också ha en liten extra funktion på den, det var att jag ville göra så att 
min mobil kunde laddas samtidigt och ha en ljudförstärkare. Istället för att bara ha en vanlig 
mobilhållare så är det bättre att ha en liten funktion till med. Många höll på med stora saker men 
jag ville göra något litet men häftigt.

Material
Jag hade en limträpelare
Tunn träskiva
En borr
En slipmaskin
En såg
Slippapper
Äggformad borr
Linjal
Blyertspenna
Olja

Arbetsgång
Jag började med att kolla upp hur bred och och lång den ska vara. Jag gjorde en liten miniskiss 
och mätte hur tjock min mobil var och hur stort hål det ska vara för att ljudet ska bli högre. När min 
skiss var färdig så började jag med att leta efter vilket trämaterial jag skulle använda. Jag tog en 
limträpelare ca 1 meter lång och sågade ut den längden som min hållare ska vara. Efter det mätte 
jag ut brädden och längden på hålet som min mobil ska stå i och sen mätte ut var hålet för ljudet 
ska vara. När det var klart så sågade jag snett ner där mobilen ska stå och kom ner ungefär 2 cm i. 
Jag provade om min mobil kunde få plats och stå i där och den fick precis plats. Jag tyckte det blev 
helt perfekt. Jag limmade fast två små träskivor på sidan där mobilen ska stå så att den inte kan 
trilla åt sidan. Jag tog lite trälim och träspån och spackla ihop den lilla springan som syntes där jag 
limmade fast träskivorna.
Jag tog sedan en äggformad borr och borrade ner där ljudhålet ska vara. Jag kom ända ner tills jag 
såg ett hål och det vara där mobilens högtalare ska vara sen. Men jag fick se upp så att det inte 
blev någon stor spricka eftersom då kan inte ljudet komma ut så bra utan det studsar tillbaka och 
bara lite kommer ut. Efter det tog jag en vanlig borr och borrade ner på undersidan för det var där 
sladden skulle gå igenom sen. Det var rätt enkelt och blev riktigt snyggt också. Jag gjorde också 
en liten gång för sladden så att den kan gå ut helt rakt så att den inte sticker ut från undersidan, för 
då kan hållaren inte stå.
Efter allt var klart så slipade jag den först med bandsliparen och sen finslipade den med 
sandpapper och inne i ljudförstärkarhålet för att om det hålet är trubbigt och ojämnt så blir ljudet 
inte så bra när det kommer ut. Sen tog jag lite trälim och tog ett litet lager på väggarna i ljudhålet. 
Sen fick jag vänta tills det hade torkat.
Jag avslutade med att jag oljade den och lät den torka. Jag oljade med ett tunt lager så att den inte 
skulle bli klistrig. Efter det så väntade jag till nästa lektion och oljade med ett ännu tunnare lager 
och sedan var den klar. Mobilen stod lite snett men det fixade jag genom att ta en liten träpinne 
och borrade ett litet hål i sidan där ljudförstärkarhålet är och tryckte in pinnen. Efter det så stod 
mobilen rakt.
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Resultat
Jag blev väldigt nöjd med mitt arbete och mobilhållaren fungerar helt perfekt. Ljudförstärkaren 
fungerar galant och mobilen kan laddas som helt normalt. Det blev 99% som jag hade tänkt mig, 
det ända jag blev lite missnöjd med var att hålet inne i ljudförstärkaren blev lite stor.
Jag rekommenderar att det är väldigt roligt att göra ett sådant här arbete och vem som helst skulle 
kunna klara av det. Men det är då viktigt att mäta exakt rätt för att minsta lilla millimeter fel så kan 
allt bli helt fel efteråt och man får börja om. Det är ändå inget enkelt arbete men inget jättesvårt 
heller. 
Om man ska göra detta gäller det att ha tålamod och inte gå för snabbt. Jag tyckte hela tiden att 
det tog så himla lång tid. Varje gång så blev det inte så stora framsteg eftersom man skulle vänta 
och låta den torka. Så man måste ha riktigt mycket tålamod om man vill göra en sådan här.
Om man tycker att mobilen står lite snett så går det alltid att fixa. Man kan ta smal liten träpinne 
och borra ett litet hål precis under där mobilen står och sen trycka in pinnen. Om det blivit rätt så 
borde pinnen ge stöd så att mobilen står rakt. Jag gillar min mobilhållare väldigt mycket och 
använder den fortfarande idag. Dessutom kan ingen annan sort mobil använda den eftersom den 
bara passar till min mobil. 

Kostnadsberäkning
Träpelare: 7,2 kr (10 cm)


